
 

      
  

 

 

PUBLIEKSSAMENVATTING 

 

Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag in Utrecht 

 

SAMEN030 is dé stadscoöperatie in Utrecht met als missie bewoners aan zet te laten zijn in eigen 

buurt en stad. We bundelen bewonersinitiatieven naar robuuste buurt- en wijkcoöperaties. Dit om zo 

samen op te trekken en Utrecht inclusief te maken voor alle bewoners. Wij willen dat kwetsbare 

mensen gelijkwaardig mee gaan doen.  

Om dit mogelijk te maken starten wij met steun van ZonMW in 2019 het project: Goede buren, de 

bondgenoot voor mensen met verward gedrag in Utrecht. Onze insteek daarbij is het ondersteunen en 

benutten van de gemeenschapskracht in buurten en wijken. Gemeenschapskracht is de positieve 

energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun 

middelen te delen.  

 

Waar gaat het over? 

 

Jongeman van 32 jaar was op avond thuis. Hoorde onderbuurman schreeuwen, wartaal uitslaan en 

met meubels gooien. Lawaai werd dermate extreem dat er sprake was van overlast en jongeman 

heeft politie gebeld. Politie kwam met GGz versterking aan de deur. Zij waren ruim een uur binnen. En 

vertrokken toen weer. 

Jongeman heeft nooit meer iets terug gehoord. Wat hij wel weet is dat een jaar eerder de voordeur 

geforceerd was omdat onderbuurman gemeld was met vermoede van suïcidaal gedrag. Daarnaast 

weet hij via andere buurtbewoners dat de man onder behandeling is in de GGz. Kortom, alle buren 

weten dat er iets speelt en is, kennen de buur en weten niet hoe te handelen. Het wachten is op de 

volgende situatie. 

 

Ons idee 

We leiden Utrechtse bewoners op die vervolgens hulpverleners trainen op het effectief samenwerken 

met bewoners. Hoe we dit willen gaan doen beschrijven we hierna.  

 

We starten in januari 2019 en het loopt door tot en met december 2019. Bovenal werken we met wat 

er is. Dit betekent dat we niet vooral alles hebben bedacht maar alles samen bouwen en vormgeven 

met de mensen die het betreft: de bewoners en de mensen met verward gedrag zelf. Want hun kennis 

is cruciaal om “het goede” te doen. We zijn present en werken wanneer het werk er is.  

 

Hoe kunt u meedoen? 

Spreekt onze ambitie u aan? Wilt u meedoen? Graag komen we in contact met u. We zoeken zowel 

contact met bewoners, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en bewoners met cliëntervaring.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Mieke van Dommelen / 06 22 38 97 50 

Anja van der Aa / 06 15 09 40 22 

0f e-mail naar: info@samen030.nl 

http://www.samen030/

